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Você nunca irá encontrar-se com Catherine, Anna, Maria ou Monica. Mas o futuro da fabricante de 
eletrodomésticos sueca Electrolux depende do que essas quatro mulheres pensam. Catherine, por 
exemplo, uma mulher de excelente carreira, é uma perfeccionista em casa e adora a idéia de 
apenas deslizar sua cesta de roupa suja dentro da lavadora, em vez de ter de pegar as roupas da 
cesta e colocá-las na máquina. A idéia do produto foi encaminhada para avaliação em regime de 
urgência. 
 
Mas, então, quem são Catherine e as outras mulheres? Bem, na verdade, elas não existem. 
Foram inventadas a partir de profundas entrevistas com cerca de 160 mil consumidores de todo o 
mundo. 
 
Para adivinhar as necessidades desses consumidores imaginários, 53 funcionários da Electrolux, 
incluindo projetistas, engenheiros e marqueteiros, convocados de várias divisões, se reuniram em 
Estocolmo no fim de novembro para uma semana de reuniões nas quais apresentaram suas idéias 
para novos produtos, inovações e resolver problemas. Com a ajuda desses personagens, eles 
buscam conseguir a inspiração necessária para inventar seu próximo lote de produtos que sejam 
atraentes. 
 
Quando o executivo-chefe da empresa, Hans Straaberg, assumiu o leme em 2002, a segunda 
maior fabricante mundial de eletrodomésticos, atrás da Whirlpool, enfrentava custos cada vez 
maiores e via seus produtos voltados ao consumidor médio, gradualmente, perderem espaços 
para os concorrentes de melhor preço, fabricados na Ásia e Leste Europeu. A concorrência nos 
Estados Unidos, onde a Electrolux obtém 40% de suas vendas, estava feroz. As ações da empresa 
estavam à deriva. 
 
Straaberg não tinha outra opção a não ser fazer algo radical. Ele começou fechando fábricas na 
Europa Ocidental e EUA. Transferiu mão-de-obra para países de custos menores na Ásia e Leste 
Europeu. Também desmembrou a divisão de produtos de uso externo. Mas esta não foi uma 
reestruturação empresarial comum. Straaberg também derrubou barreiras entre departamentos, 
forçando projetistas, engenheiros e marqueteiros a trabalhar juntos para idealizar novos produtos. 
Para acelerar a transição, ele recrutou executivos de empresas com fortes históricos em inovação, 
inclusive da Procter & Gamble e PepsiCo. 
 
Entre os presentes na semana de reuniões em Estocolmo, por exemplo, Kim Scott, que saiu 
recentemente da Procter & Gamble, liderava uma equipe. Ela instiga a todos "a pensar como se 
fossem Catherine". A sala ecoa o burburinho das discussões. Idéias são refinadas, esboços, 
desenhados. A equipe chega a três produtos-conceito: Breeze, um vaporizador de roupas que 
também remove manchas; Ironing Center, similar aos ferros industriais para calças, mas para 
camisetas; e Ease, uma lavadora com cesta de roupas que pode ser embutida no corpo da 
máquina. 
 
Metade da equipe corre para a oficina para desenvolver um protótipo do Breeze, enquanto o resto 
fica na sala, para elaborar o plano de comercialização. Ao longo da próxima hora, o projetista 
Lennart Johansson esculpe e lixa um bloco de poliuretano de cor pêssego até chegar a um 
aparelho que parece uma mistura de aspirador manual com chave de fenda elétrica. Os 
projetistas da equipe querem que o Breeze seja menor, mas o engenheiro Giuseppe Frucco 
ressalta que isso deixaria pouco espaço para o compartimento de carga do aparelho, de 1,5 mil 
watts. 
 
Para veteranos da empresa como Frucco, que trabalha no centro de desenvolvimento e pesquisa 
da Electrolux, em Porcia (Itália), esse tipo de dinâmica de grupo é uma mudança revigorante. 
"Nunca costumávamos criar produtos juntos", diz.  



 
"Os projetistas criavam algo e nos diziam para construir." A nova forma economiza dinheiro e 
tempo ao evitar os defeitos técnicos que pululam quando um novo projeto sai da mesa de 
desenhos para o chão da fábrica. 
 
Para respaldar a motivação para inovar, Straaberg elevou o investimento na área de pesquisa e 
desenvolvimento de 0,8% para 1,2% da receita A meta é chegar, em algum ponto, aos 2%. O 
que o executivo-chefe almeja são produtos que os consumidores estejam mais do que dispostos a 
pagar um pouco mais. Aparelhos com ótima aparência e dispositivos bem pensados, que as 
pessoas comuns possam entender sem precisar mergulhar em grossos manuais de usuários. "Os 
consumidores estão dispostos a pagar por um bom design e um bom desempenho", diz. 
 
A Electrolux não é a única fabricante de eletrodomésticos na ânsia por inovação. Em 1999, a 
Whirlpool lançou um programa que permite a seus 68 mil funcionários contribuírem com idéias de 
projetos, o que rendeu uma enxurrada de novos produtos. 
 
Poucas empresas do setor, no entanto, apresentaram a variedade de lançamentos atraentes que a 
Electrolux trouxe ao mercado. Um sucesso evidente é o aspirador de mão sem fio, que nos EUA 
recebeu o nome de Pronto. Disponível em uma série de matizes metálicos e com um formato 
arredondado e ergonômico, é a Cinderela dos aspiradores. Muito atraente para ficar no armário 
dos produtos de limpeza, clama para ser exibido na cozinha. Na Europa, arrebatou participação de 
50% no segmento, um feito para um produto com menos de dois anos no mercado. O Pronto 
também está "varrendo" os EUA. Stacy Silk, da rede varejista Best Buy Co., diz que é um dos 
produtos mais vendidos, apesar de o preço de venda girar em torno de US$ 100, cerca do dobro 
dos modelos similares. 
 
Straaberg, que passou décadas comandando as operações da Electrolux nos EUA, desenvolveu 
esses novos produtos enquanto troca as formas tradicionais de pesquisa junto aos consumidores. 
Agora a empresa utiliza em menor grau os grupos de pesquisa e prefere entrevistar pessoas em 
suas residências, onde podem ser filmados usando o aspirador ou empurrando a roupa na 
lavadora. 
 
"Os consumidores pensam que sabem o que querem, mas com freqüência têm problemas para 
articular isso", diz Henrik Otto, vice-presidente sênior de projetos globais, que foi arrebatado da 
montadora Volvo por Straaberg. "Mas quando nós os vemos, podemos perguntar 'por que você 
faz isso?' Podemos mudar o produto e resolver seus problemas." 
 
A nova abordagem começa a render frutos. As vendas subiram 8%, para US$ 16,5 bilhões, em 
2005, depois de dois anos consecutivos de declínios. O lucro operacional subiu 42% no quarto 
trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, embora no acumulado do ano 
tenha avançado menos de 2%, para US$ 881 milhões. 
 
O diretor de programa de inovação ao consumidor, Johan Hjertonsson, diz que o número de 
lançamentos dobrou. E a proporção de lançamentos que resulta em sucessos de vendas é de 
50%, ante os 25% anteriores. As ações? Subiram cerca de 30% nos últimos 12 meses. Catherine 
ficaria satisfeita. 
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